
 

 باسمه تعالي

 مهر آموزشگاه نمره آموزشگاه آموزش و پرورش  اداره

   وتجربي انسانيعلوم رشته: يازدهم پايه: 2نگارشدرس:  سواالت ارزشيابي نوبت دوم
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 نوشتن و توليد متن شش مرحله دارد ؛ چهار مرحلۀ آن را به ترتيب بنويسيد . 
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 يکي از موضوعات زير را انتخاب كنيد و در مورد آن گفت و گويي بنويسيد.)حدودا بيست جمله(

 گفت وگوی اعدامي با خانواده ی شاكي-2گوی پليس با راننده متخلف                            گفت و -1

 با موضوع آزاد گفت و گو-3
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 آن را گسترش دهيد.)در يک بند(و انتخاب كرده را  يکي زير از مثل های 

 از اين گوش مي گيرد از آن گوش در مي دهد. ب(         الف( بار كج به منزل نمي رسد.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

 ه(با حفظ زبان نويسندكنيد. )متن زير را خالصه 
 حکمت قمرالسلطنه و پزشک دانشور يمحمدعل فرزند او .شد زاده رازيش در یديخورش 1300 سال در دانشورسيمين 

 در و داد انجام نييمهرآ يسيانگل مدرسه در را رستانيدب و ييابتدا التيتحص بود نقاش و دخترانه هنرستان ريمد

 اتيادب دانشکده به يفارس اتيادب رشته در ليتحص ادامه یبرا سپس شد كشور كل اول شاگرد ،پلميد يينها امتحان

 تهران رفت. دانشگاه

 نام از او. كرد رانيا روزنامه و تهران ويراد یبرا يسينو مقاله به آغاز ،یديخورش 1320 در پدرش مرگ از پس دانشور،

 .كرد يم ادهاستف نام يب یرازيش مستعار

 يرانيا يزن قلم به كه است يداستان مجموعه نينخست كردكه منتشر را خاموش آتش كوتاه داستان مجموعه 1327 در

 در او بودند تيهدا صادق و ،یو یراهنما استاد اح،يس فاطمه يسينو داستان در دانشور كننده قيتشو. است شده چاپ

 شدو آشنا يرانيا روشنفکر و سندهينو احمد آل جالل با بود رازيش ياهر تهران از اتوبوس در كه يحال در سال، نيهم

 [.كرد ازدواج او با بعد سال دو
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 نمره( سفرنامه نويسي 10نگارش)

 خط توضيح دهيد.10بهترين سفر زندگيتان را حداكثر در 
10 
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 *نمره دارد. 2امالی صحيح واژگان و رعايت عاليم نگارشي  *

 *به سواالت مختصر و مفيد پاسخ دهيد.توضيح اضافي در مورد سواالت ندهيد.*
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  «موفق باشيد »  
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 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
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